Protokoll Svenska kelpieklubbens årsmöte 2020-03-07
Märsta-Sigtuna Brukshundklubb
§1. Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes, 13 röstberättigade medlemmar närvarade.
§2. Val av mötesordförande.
Mötet beslutade att utse Helen Låås till ordförande för mötet.
§3. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Cecilia Mårtenson anmäldes att föra årsmötets protokoll.
§4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Till justerare valdes Maria Fondelius och Kicki Jidebom.
§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
Mötet beslutade att godkänna närvaron.
§6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Information om årsmötet har gått ut i Kelpiebladet, på klubbens hemsida samt i informationsmejl
till samtliga medlemmar. Årsmöteshandlingarna skickades ut cirka 2 veckor innan mötet via mejl
samt lades ut på hemsidan.
§7. Fastställande av dagordningen.
Dagordingen fastställdes, med ändring av årets datum.
§8. Genomgång av:

a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av
mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
Styrelsens ordförande föredrog samtliga dokument.
§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Mötet beslutade att ge rasklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för 2019
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
Styrelsens ordförande förtydligade att klubben erbjuder möjligheter att arrangera vissa
arrangemang, med detta vill styrelsen understryka att medlemmar gärna får arrangera och att
styrelseledamöterna inte kan arrangera allt.
En högre post för Administration har lagts i budget för 2020 då tanken är att lägga ut delar av
klubbens ekonomihantering (bokföring) på extern aktör då någon kassör inte har lyckats
rekryteras till styrelsen för detta verksamhetsår. Med anledning av detta kommer
medlemsavgiften att höjas till 180 kr från 2021. För 2020 budgeteras det för ett minusresultat.
§12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
Mötet beslutade att godkänna samtliga punkter enligt punkt 11.
§13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Styrelsens ordförande föredrog planerade aktiviteter för kommande verksamhetsår.
§14. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas

Tjänstgöringsordning.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag samt att tjänstgöringsordningen för suppleanterna
är 1. Ann-Sofie och 2. Lennart.
§15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§16. Val av valberedning enligt §10.
Mötet beslutade att utse Ewa Karlsson Myrbrink, Kicki Jidebom och Maria Fondelius till
valberedning, med Ewa som sammankallande.
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
Mötet beslutade att justera punkterna 14-16.
§18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 12
Inga förslag fanns.
§19. Utmärkelser och avtackningar.
Plaketter för Årets kelpie i olika grenar samt övriga plaketter delades ut.
§20. Mötets avslutande.
Mötesordförande tackade för visat intresse samt avslutade mötet.
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